Stan na: 07.05.2020

POLNISCH

Tutaj ludzie bez schronienia nadal znajdą pomoc pomimo koronawirusa!
Nocleg / program zakwaterowania w nagłych wypadkach i
opieki
Godziny otwarcia: od 15:00 do 11:00 dnia następnego


Lokalizacja Kollaustraße 15 (tel.: 040 / 52 10 27 624)
Jak dostać się do Kollaustrasse 15: Autobusem linii 5, 22, 39 i 281 jechać do przystanku Siemersplatz. Stamtąd jest
około 5 minut pieszo. Najbliższa stacja metra to przystanek Hagendeel na linii U 2.



Autobus wahadłowy odjeżdża z dworca głównego do lokalizacji Kollaustraße o godz. 17:00,
a z lokalizacji Kollaustraße do dworca głównego o godz. 10:30.
Lokalizacja Friesenstraße 22 (tel.: 040 / 428 35 37 49) Jak dostać się do Kollaustrasse 22: Koleją
miejską (S3/S31) należy jechać do przystanku Hammerbrook Stamtąd jest około 10 minut pieszo. Instytucja ta
pomaga również osobom z niepełnosprawnością fizyczną, np. osobom na wózku.




Pik As, Neustädter Straße 31a, 20355 Hamburg (Tel.: 040 / 427 31 20 59)
Tymczasowe pomieszczenia noclegowe dla mężczyzn i osób (mężczyzn i kobiet) z psami.
FrauenZimmer – noclegownia dla kobiet, Hinrichsenstraße 4a (tel.: 040 / 25 41 87 21)



Noclegownia dla kobiet, Horner Landstraße 85 (tel.: 0176 428 611 61)
Aby dostać się do Horner Landstraße 85: Metrem (U2) jechać do przystanku Rauhes Haus. Stamtąd autobusem linii
116 do przystanku Culinstraße, a następnie ok. 2 minuty pieszo.

Wszystkie te lokalizacje oferują również możliwości zadbania o higienę, żywność i odzież.

Miejsca wydawania żywności i kilka innych form pomocy


Dom dziennego pobytu Tagesaufenthaltsstätte Hinrichsenstraße, Hinrichsenstraße 4:
pon. - niedz. wydawanie ciepłych posiłków od godz. 12:00 do 15:00.



Dom dziennego pobytu Tagesaufenthaltsstätte Bundesstraße,
Bundesstraße 101, pon. - pt., każdorazowo w godz. 11:00-15:00 w celu uzyskania adresów pocztowych lub
funduszy przejściowych i porad telefonicznych. Wydawanie ciepłych posiłków od pon. do pt. w godz. od 11:00 do
15:00. Ograniczone możliwości skorzystania z pryszniców. Konsultacje medyczne w pon. I śr., każdorazowo od godz.
11:00 do 14:00.



StützPunkt, Norderstraße 44, wydawanie pieczywa ługowego, ciepłej zupy i napojów od pon. do
pt., każdorazowo w godz. 10:00-12:00, możliwość skorzystania na miejscu z toalety.



CaFée mit Herz, Seewartenstraße 10, Haus 2, wydawanie śniadań (pakiet lunchowy) od pon.
do pt., każdorazowo w godz. 7:00-10:00. Ciepłe posiłki od pon. do pt., każdorazowo w godz.14:00-16:00. Zamknięta
dnia 05.05.2020 r. Opieka medyczna (praktyka lekarska Stupoli) każdorazowo w pt., godz. 14:00-16:00.



Herz As, Norderstraße 50: pon., wt., czw.: godz. 10:00- 16:00, śr.: godz. 10:00-17:00, pt.: 10:0015:00, obecnie brak regularnego pobytu dziennego / Wydawanie pakietów obiadowych i napoi (pn., wt., i czw. od
10:00, również ciepłe posiłki, dopóki wystarczy zapasów). Administracja pocztowa pozostaje czynna. Prosimy
zadzwonić pod numer 040 / 233 66 7 przed odebraniem poczty.



Kemenate (tylko dla kobiet) Charlottenstraße 30, tel.: 040 / 430 48 59 (odwiedzające):
pon., czw., sob., niedz. godz. 14:00-19:00, śr 10:00-15:00, wręczanie pakietów lunchowych, bez pobytu. Możliwe
odebranie poczty. Brak konsultacji medycznej. Prysznic, toalety i pralki pozostają dostępne dla odwiedzających.



Ali-Maus, Nobistor 42: dostawa pakietów lunchowych, pon. - niedz., godz. 12:00-13:30.
Pomoc medyczna w nagłych wypadkach (bez opieki lekarskiej) w pon. i śr., każdorazowo od godz. 11:00 do 13:00.




Alimaus Kältebus (autobus dla marznących osób): Dostawa pakietów lunchowych.
Haus Bethlehem, Budapester Straße 23 a: Wydawanie żywności w niedziele w godz. 14:00-16:00
przed drzwiami.



Suppenküche St. Georg (kuchnia dla ubogich), Koppel 1, (dworzec centralny) Wejście
do kościoła: W piątki wydawanie żywności, wody i gorącej zupy. Zespół ratunkowy pomaga na zewnątrz kościoła
i z zachowaniem odpowiedniej odległości.
Więcej ofert (patrz na odwrocie) 





Caritas: Zespół dwuosobowy jeździ obecnie po centrum rowerem od pon. do pt. i rozdaje pakiety lunchowe
oraz wodę. Każdorazowo przez 2-3 godz., 2 dni do południa, a pozostałe 3 dni po południu.
Autobus nocny Mitternachtsbus: Rozprowadza pakiety lunchowe podczas swoich tras wieczorem,
pon. - niedz. od godz. 20:00.



Hamburger Tafel informuje https://hamburger-tafel.de/hamburger-tafel-und-corona/ über ihre Angebote.

Higiena / Publiczne toalety





Program prysznicowy dla osób bezdomnych w krytym basenie St.Pauli (Bäderland oraz
GoBanyo), Budapester Straße 29, bezpłatna możliwość skorzystania z prysznica, godziny otwarcia: pon.,
śr., sob. każdorazowo 10:00-14:00. Wstęp przez tylne wejście.
Autobus z prysznicem Duschbus GoBanyo, czw. i niedz., każdorazowo od 10:00 do 14:00, lokalizacja
Millerntor.

Publiczne
toalety,
z
których
można
korzystać
bezpłatnie
–
Lokalizacje: na dworcu S-Bahnhof Sternschanze (przy ulicy „Sternschanze” przy wyjściu z dworca S-Bahn); w
Antonipark (idąc od rogu ulic Pinnasberg/Heidritterstraße), na placu przed dworcem S-Bahn Berliner Tor (na ulicy
„Beim Strohhause” przy wejściu na dworzec S-Bahn i metra Berliner Tor obok Switch-Point) jak i łatwo dostępne
toalety na rogu ulic Stralsunder Straße/Steindamm ( bezpośrednio na placu Hansaplatz) oraz Schulterblatt / róg
ulicy Susannenstraße.

Opieka medyczna (oprócz regularnej pomocy medycznej / lekarskiej, takiej jak w
szpitalach itp., istnieją również następujące oferty dla osób bezdomnych:)


ArztMobil Hamburg (mobilna opieka medyczna), soboty: Düppelstraße (naprzeciwko Neue Flora)



godz. 14:00-15:45, następnie lokalizacja Friesenstraße 22, godz. 16:00-19:30 (w razie potrzeby dłużej),
niedziele: Reeperbahn 100 (przed KFC) godz. 12:00-14:30 (w razie potrzeby dłużej), Hafenstraße godz. 14:45-15:45;
w niedziele także Haus Bethlehem. W niedziele lokalizacje zmieniają się co 14 dni (03.05.2020 r.: Reeperbahn,
10.05.2020 r. Haus Bethlehem). Wydawanie pakietów lunchowych. Zmiany mogą zostać wprowadzone ewentualnie
krótkoterminowo.
Caritas Krankenmobil (objezdny gabinet lekarski): Systematyczna działalność. Harmonogram tras
dostępny na: https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/krankenmobil/krankenmobil
Autobus zdrowotny Alimaus: Wznowienie tej oferty jest teraz w fazie weryfikacji.



Specjalistyczna praktyka lekarska Caritas Schwerpunktpraxis, Norderstraße 44, konsultacje



lekarskie: wt. godz. 13:00-16:00,
czw. 15:00-18:00; konsultacje psychiatryczne: śr. 13:00-15:00.

Specjalistyczna praktyka lekarska Schwerpunktpraxis Pik As (Neustädter Straße 31a):
Porady lekarza ogólnego: śr. godz. 16.00 - 19,00 porady psychiatryczne: wt. godz. 14:00-17:00.


Specjalistyczna praktyka lekarska Schwerpunktpraxis Achterdwars (Achterdwars 7-13):



Systematyczna działalność. Konsultacja lekarska: czw. 13:00-16:00
Stupoli-Praxis (w CaFée mit Herz, Seewartenstraße 10, Haus 2): w piątki, godz. 14:00-16:00.

Inne instytucje


Job center team.arbeit.hamburg, oddział Altstadt (Kleine Reichenstraße 2):
Uruchomiono telefoniczną infolinię. Tel.: 040/28665555, czynna jest od pon. do śr., każdorazowo w godz. 8:00-16:00,
w czw. w godz. 8:00-17:30 i w pt. w godz. 8:00-14:00. Wiadomości e-mail można wysyłać na następujący adres:
team-arbeit-hamburg.Altstadt-X263@jobcenter-ge.de, domowa skrzynka pocztowa jest regularnie opróżniana.
Wnioski można również składać nieformalnie.



Bahnhofsmission Hamburg-Hauptbahnhof (misja dworcowa na dworcu głównym),
Steintorwall 20 (uwaga: obecnie przed wyjściem z dworca głównego Wandelhalle w kierunku Spitaler Straße, tuż
za postojem taksówek przed muzeum sztuki Kunsthalle): Praca jest ogólnie utrzymywana, jednak dłuższy pobyt nie
jest możliwy.




Punkt kontaktowy dla bezdomnych obywateli UE - Plata -, Rosenallee 11,
tel: 040 / 28 00 43 11 lub 040 / 28 00 43 12: Porady telefoniczne.
Kleiderkammer to go (Caritas) (magazyn odzieżowy), Danziger Str. 66, Otwarte od pon. do
pt. w godz. 10:00-14:00 Ubrania / pakiety odzieżowe są rozdawane w pokoju w domu.

Dalsze oferty i zmiany, a także aktualna wersja ulotki są regularnie publikowane w internecie pod adresem:
https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit lub https://www.hamburg.de/coronavirus/13735702/obdachlosenhilfe/.
Wydawca: Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych, Spraw Rodzinnych i Integracji

